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Not: Bu bir makine çevirisidir - çeviri 
hatalarından sorumlu değiliz. 

 

VEBATEC KLEBSTOFF 
BUTYL SPRAY +  
BUTYL STREICHBAR 

 

Daha çok yönlü 
Butil bazlı sıvı yapıştırıcı 
□ Bir aerosol kutusundan püskürtülebilir 
veya metal kaplardan boyanabilir 
□ Vebatec tamir bantları için yapışkan taban 
□ PE köpük kenar şeritlerinin yapıştırılması 
şap alanında 
□ Çok iyi nem ve ısı dayanıklılığı 
□ Yüksek ve hızlı temas yapışması 
□ Kalıcı olarak elastik, hava geçirmez, UV-
kararlı 
□ Yüksek yaşlanma direnci 
 
TANIM: 
Yapıştırma için çok yönlü yapıştırıcı, örneğin: 
Polieter, polyester gibi köpüklerin birbirleri ile 
Metal, ahşap, mantar, sunta, karton 
yapıştırma, Kauçuk, keten, tekstil, keçe, deri, 
elastik yapıştırılmış dikişler ve daha fazlası 
 
- Yüksek yapışma (temas yapışma) 
- İyi nem ve ısı direnci 
 
Şap alanında PE köpük kenar şeritlerinin 
yapıştırılması Arttırmak için Vebatec Blitz 
tamir bantları için yapışkan taban ek. 
İtici gazdaki çözücüler nedeniyle bütil sprey  
ygun değildir. PVC yumuşak köpük üzerinde 
işleme için, Styropor®, Styrodur® vb. Metal 
kaptan sürülebilir bir ürün olarak "bütil sprey" 
ile PVC yumuşak köpük üzerinde işlenir, 
Solvent içeriği nedeniyle Styropor®, 
Styrodur® vb. Mümkündür azaltılır ve itici gaz 
gerekmez. 

TEKNİK ÖZELLİKLER: 

• İşleme sıcaklığı: - 10°C ile + 45°C arası. 

• Baz: butil, stiren PIB kauçuk, 

• yaklaşık %8 solvent içerir 

• Renk: renksiz ila sarımsı 

• İlk yapışma: Yanıp söndükten sonra. 

• Yoğunluk: 0,9 g/cm³ DIN 53 479 

• Viskozite: 400 mPas 

• Katı: %68 

• Açık kalma süresi: 5 dak - tek taraflı 20 
dakika - her iki taraf 

İŞLEME: 
Yapıştırılacak yüzeyler kuru, temiz, toz ve 
yağdan arındırılmış olmalıdır. Yapıştırılacak 
her iki parçaya da yapıştırıcı sürün ince ve 
eşit şekilde uygulayınız. bir bekleme 
süresinden sonra yaklaşık 30 saniye ila 10 
dakika (her iki taraflı uygulama) veya 30 
saniye ile 5 dakika arası (tek taraflı 
uygulama) parçalar katlayın ve iyice 
bastırın. 
Bekleme süresi oda sıcaklığından, 
uygulama kalınlığından, emicilik, alt tabaka 
vb. Parçalar yapışkan film hala biraz 
yapışkan olduğunda bir araya getirin ama 
artık hafif parmak basıncıyla parmakta değil 
Asılı kalır. Emici malzemeleri yapıştırırken 
tek taraflı yapıştırıcı uygulaması yeterlidir. 
Hemen sonra Tutkal uygulaması parçaları 
bir araya getirmeli ve basılacak. 
 
GÜVENLİK TALİMATLARI: 
Son derece yanıcı. Cildi tahriş eder. Duman 
uyuşukluğa neden olabilir ve uyuşukluğa 
neden olur. Suda yaşayan organizmalar için 
zararlıdır, su ortamında uzun süreli olumsuz 
etkilere neden olabilir sahip olmak. 
Çocukların erişemeyeceği yerlerde 
saklayın. İle ilgili Tutuşturucu kaynaklardan 
uzak tutun - Sigara içmeyin. Aerosolü 
solumayın. Göz ve cilt ile temasından 
kaçının.  
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De Göz ile teması halinde bol su ile yıkayınız 
ve doktora danışın. Sadece iyi 
havalandırılmış alanlarda kullanın. Çevreye 
salıverilmesinden kaçının. Özel Talimatlar 
Güvenlik bilgi formunu elde edin / inceleyin. 
konteyner duruyor negatif baskı. Güneşe 
maruz kalmaktan ve yukarıdaki 
sıcaklıklardan koruyun 50°C'yi koruyun. 
Kullandıktan sonra bile zorla açmayınız. 
veya yanmak. Aleve karşı veya parlamaya 
karşı değil sprey nesnesi. 
 
RAF ÖMRÜ: 
İyi sızdırmaz, + 5°C'nin altında değil : 12 ay 
 
TESLİMAT ŞEKLİ: 500 ml sprey kutusu  
Metal kap, istek üzerine boyut 
 
İHBAR: 
Bahsettiğimiz uygulama-teknik önerilerimiz 
Deneyimlerimizin bilgimizin en iyisini verme 
nedeni, bağlayıcı değildir ve satın alma 
sözleşmesinden herhangi bir sözleşmeye 
dayalı yasal ilişki veya herhangi bir yan 
yükümlülük oluşturmaz. Çeşitlilik nedeniyle, 
olası tüm malzeme kombinasyonları ve 
yapısal koşullar test edilemez. Bu nedenle 
ürünlerimizin aşağıdakilere uygunluğunun 
test edilmesini istiyoruz. kullanım amacı 
kendi sorumluluğunuzdadır kendini kontrol 
etmek 
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